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ΕΝΟΤΗΤΑ 8 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

κ. Νικολάου:
κ. Αποστόλου:

κ. Ιωαννίδης:

κ. Νικολάου:
κ. Ιωαννίδης:

κ. Νικολάου:
κ. Ιωαννίδης:

κ. Νικολάου:

κ. Αποστόλου:
κ. Ιωαννίδης:

κ. Αποστόλου:
κ. Νικολάου:

Γεια σας, κύριε Αποστόλου. Χαίροµαι που σας ξαναβλέπω. Ήρθα
να µιλήσουµε για τις επενδύσεις, που σας έλεγα στο τηλέφωνο.
Φυσικά. Αυτός είναι ο κύριος Ιωαννίδης. ∆ουλεύει ως
χρηµατιστής, στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και είναι ο
επενδυτικός µου σύµβουλος. Επειδή επενδύετε για πρώτη
φορά, µπορεί αυτός να σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.
Ευχαρίστως. Το Χρηµατιστήριο Αξιών είναι ο χώρος, στον οποίο
οι διαπραγµατεύσεις έχουν ως αντικείµενο κινητές αξίες,
κυρίως µετοχές και οµόλογα.
Πώς ακριβώς ένας επενδυτής µπορεί να έχει κέρδος
αγοράζοντας µετοχές; Ποια είναι η διαδικασία;
Συνοπτικά, η µετοχή που εκδίδεται από µια ανώνυµη εταιρεία
αντιπροσωπεύει ένα µικρό µερίδιο στην ιδιοκτησία της. Εσείς
µπορείτε να αγοράσετε όσες µετοχές θέλετε, ανάλογα µε το
ποσό, που επιθυµείτε να επενδύσετε. Όταν η επιχείρηση έχει
κέρδη, η αξία των µετοχών της είναι πιθανόν να αυξηθεί.
Αντίθετα, όταν έχει ζηµίες, η αξία τους είναι πιθανόν ότι θα
µειωθεί.
Όποτε αγοράζω µετοχές, έχω πάντα όφελος;
Σε µακροπρόθεσµη βάση, οι επενδύσεις στο χρηµατιστήριο
εµφανίζουν συστηµατικά υψηλότερες συνολικές αποδόσεις σε
σύγκριση µε άλλες επενδύσεις, όπως η αποταµίευση σε
λογαριασµούς ταµιευτηρίου. Ωστόσο, πρέπει να είστε
διατεθειµένος να αναλάβετε κάποιο κίνδυνο.
Βεβαίως, ο κίνδυνος που αντιµετωπίζει πάντοτε κανείς είναι να
χάσει κάποιο ποσοστό ή ακόµα και το σύνολο του κεφαλαίου,
που επενδύει. Έτσι δεν είναι;
Ακριβώς. Γι' αυτό, πριν επενδύσετε, πρέπει να βεβαιωθείτε πως ο
χρονικός ορίζοντας της επένδυσής σας είναι µακροπρόθεσµος.
Στην ιδανική περίπτωση, µπορείτε να κατανείµετε τον κίνδυνο,
επενδύοντας σε διαφορετικά είδη τίτλων, ώστε να
δηµιουργήσετε το δικό σας χαρτοφυλάκιο. Επίσης, µπορείτε να
επενδύσετε έµµεσα µέσω αµοιβαίων κεφαλαίων. Αυτά τα
αµοιβαία κεφάλαια συγκεντρώνουν τις συµµετοχές πολλών
επενδυτών και αποτελούν µια κοινή περιουσία....
...πράγµα που σηµαίνει ότι οι επενδυτές µπορούν να επενδύσουν
σε µεγαλύτερη ποικιλία µετοχών.
Χίλια ευχαριστώ. Με βοηθήσατε πολύ. Θα τα ξαναπούµε
σύντοµα.
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Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Επένδυση, -εις: διάθεση χρηµατικών ποσών για τη δηµιουργία νέου κεφαλαίου.
Π.χ. Η αγορά µετοχών στο Χρηµατιστήριο είναι η καλύτερη επένδυση.

•

Χρηµατιστής, -ές: αυτός που ασχολείται µε αγοραπωλησίες στο Χρηµατιστήριο.
Π.χ. Ένας χρηµατιστής παίρνει πολλά χρήµατα.

•

Χρηµατιστήριο Αξιών: ίδρυµα όπου γίνονται αγοραπωλησίες κινητών αξιών.
Χρηµατιστήριο Αξίων Αθηνών (ΧΑΑ): το χρηµατιστήριο της Αθήνας, στην οδό
Σοφοκλέους.
Π.χ. Ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε κατά 2, 3% τον τελευταίο
χρόνο.

•

Επενδυτικός-ή-ό σύµβουλος, -οι: αυτός που δίνει πληροφορίες στον πελάτη
του για να επιλέξει τις µετοχές που ταιριάζουν καλύτερα στις οικονοµικές συνθήκες
του.
Π.χ. Πριν πάρετε µια απόφαση, είναι καλύτερο να ζητάτε τη γνώµη κάποιου
επενδυτικού συµβούλου.

•

Κινητή (-ός-ή-ό) αξία, -ες: έγγραφο που εκδίδεται
οργανισµούς και αντιστοιχεί σε ορισµένο χρηµατικό ποσό.
Π.χ. Στο χρηµατιστήριο αγοράζονται κινητές αξίες.

•

Οµόλογο, -α: ανώνυµος τίτλος που αντιπροσωπεύει ορισµένο ποσοστό ενός
δανείου.
Π.χ. Τα οµόλογα είναι τίτλοι διαπραγµατεύσιµοι.

•

Επενδυτής, -ές: αυτός που κάνει επενδύσεις.
Π.χ. Στην εταιρεία µας δίνουµε συµβουλές στους καινούργιους επενδυτές.

•

Εκδίδω: βγάζω, διαθέτω, προωθώ.
Π.χ. Εκδίδονται συνεχώς επιταγές στο όνοµά του και δεν γνωρίζει πόσα χρήµατα
ακριβώς έχει χαλάσει.

από

οικονοµικούς
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•

Ανώνυµη (-ος-η-ο) εταιρεία, -ες: εταιρεία που το κεφάλαιό της διαιρείται σε
µετοχές.
Π.χ. Μια ανώνυµη εταιρεία µπορεί να αυξάνει τα κεφάλαιά της µε την έκδοση νέων
µετοχών.

•

Ζηµία, -ες: καταστροφή ή απώλεια οικονοµικού αγαθού.
Π.χ. Οι ζηµίες αυτής της εταιρείας υπολογίζονται σε πολλά εκατοµµύρια.

•

Όφελος, -η: ωφέλεια, κέρδος.
Π.χ. Το συνδικαλιστικό κίνηµα υπάρχει προς όφελος των εργαζοµένων.

•

Μακροπρόθεσµος-η-ο: που έχει µεγάλο χρονικό διάστηµα, που λήγει ύστερα από
µεγάλο χρονικό διάστηµα / για µια συναλλαγή µεγάλης διάρκειας.
Π.χ. Μακροπρόθεσµος στόχος του ερευνητικού προγράµµατος είναι η έκδοση ενός
βιβλίου.

•

Απόδοση, -εις: επιστροφή οφειλοµένου, κέρδος, πρόσοδος.
Π.χ. Οι επενδύσεις σε µετοχές αποφέρουν µεγάλες αποδόσεις.

•

Αποταµίευση, -εις: εξοικονόµηση χρηµάτων, συγκέντρωση χρηµάτων για ώρα
ανάγκης / το ποσό των χρηµάτων που αποταµιεύεται.
Π.χ. Αγόρασε ένα αυτοκίνητο µε τις αποταµιεύσεις του.

•

Τίτλος, -οι: (χρηµατιστηρίου) έγγραφο µε το οποίο δηλώνεται µια οικονοµική αξία
(µετοχές, οµόλογα κλπ.).
Π.χ. Τη µεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα εµφάνισε ο τίτλος της εταιρείας
ΑLPHA.

•

Χαρτοφυλάκιο, -α: σύνολο µετοχών διαφόρων εταιρειών που έχει αγοράσει ένας
επενδυτής ή µια επενδυτική εταιρεία.
Π.χ. Ένα χαρτοφυλάκιο πρέπει να περιλαµβάνει µετοχές από διαφορετικούς
κλάδους.

•

Συµµετοχή, -ές: ενεργητική παρουσία σε έναν τοµέα δραστηριότητας.
Π.χ. Οι συµµετοχές στον καλλιτεχνικό διαγωνισµό ξεπέρασαν κατά πολύ τις
προσδοκίες των διοργανωτών.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

ανώνυµη
επενδυτικό
κινητή
έκδοση
Χρηµατιστήριο

α. αξία
β. µετοχών
γ. εταιρεία
δ. αξιών
ε. χαρτοφυλάκιο
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2. Επιλέξτε το σωστό ορισµό για κάθε λέξη:
ζηµιά, αποταµίευση, κεφάλαιο, αξία, όφελος
1. Η συγκέντρωση χρηµάτων για ώρα ανάγκης.
………………………
2. Έγγραφο που εκδίδεται από οικονοµικούς οργανισµούς και αντιστοιχεί σε ένα
χρηµατικό ποσό.
………………………
3. Απολαβή, ωφέλεια, κέρδος.
………………………
4. Χρηµατικό ποσό που αξιοποιείται ως κατάθεση ή επένδυση.
………………………
5. Μερική ή ολική καταστροφή ή απώλεια οικονοµικού αγαθού. ………………………

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Απαραίτητες: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης αιτιατικής
(απαραίτητος-η-ο)
Π.χ. Η παρουσία σου στο δικαστήριο κρίνεται απαραίτητη.
Κλίση:
απαραίτητος
απαραίτητη
απαραίτητο
απαραίτητου
απαραίτητης
απαραίτητου
απαραίτητο
απαραίτητη
απαραίτητο
απαραίτητε
απαραίτητη
απαραίτητο
απαραίτητοι
απαραίτητων
απαραίτητους
απαραίτητοι

•

απαραίτητες
απαραίτητων
απαραίτητες
απαραίτητες

απαραίτητα
απαραίτητων
απαραίτητα
απαραίτητα

Μερίδιο: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
µερίδιο, -ου)
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Π.χ. Χώρισε την περιουσία του σε τρία µερίδια, ένα για το κάθε του παιδί.
Κλίση:
το µερίδιο
του µεριδίου
το µερίδιο
µερίδιο
•

τα µερίδια
των µεριδίων
τα µερίδια
µερίδια

Ιδιοκτησία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
ιδιοκτησία, -ας)
Π.χ. Η ∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη αναγνώριζε την
ιδιοκτησία ως φυσικό δικαίωµα του ανθρώπου.
Κλίση:
η ιδιοκτησία
της ιδιοκτησίας
την ιδιοκτησία
ιδιοκτησία

οι ιδιοκτησίες
των ιδιοκτησιών
τις ιδιοκτησίες
ιδιοκτησίες

•

Ανάλογα: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Ντύθηκε ανάλογα µε την περίσταση.

•

Να αυξηθεί: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αυξάνοµαι)
Π.χ. Οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες θα αυξήσουν την τιµή του πετρελαίου κατά
2%.
Αρχικοί χρόνοι: αυξάνοµαι, αυξανόµουν, θα αυξάνοµαι, θα αυξηθώ, αυξήθηκα, έχω
αυξηθεί, είχα αυξηθεί, θα έχω αυξηθεί

•

Θα µειωθεί: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου µέλλοντα απλού, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (µειώνοµαι)
Π.χ. Πρέπει να µειώσεις την ταχύτητα.
Αρχικοί χρόνοι: µειώνοµαι, µειωνόµουν, θα µειώνοµαι, θα µειωθώ, µειώθηκα, έχω
µειωθεί, είχα µειωθεί, θα έχω µειωθεί

•

∆ιατεθειµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (διατίθεµαι)
Π.χ. Είµαι διατεθειµένος να αναλάβω εγώ τη δουλειά αυτή, αντί για σένα.
Κλίση:
διατεθειµένος
διατεθειµένου
διατεθειµένο
διατεθειµένε

διατεθειµένη
διατεθειµένης
διατεθειµένη
διατεθειµένη

διατεθειµένο
διατεθειµένου
διατεθειµένο
διατεθειµένο

διατεθειµένοι
διατεθειµένων
διατεθειµένους
διατεθειµένοι

διατεθειµένες
διατεθειµένων
διατεθειµένες
διατεθειµένες

διατεθειµένα
διατεθειµένων
διατεθειµένα
διατεθειµένα
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Αντιµετωπίζει: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (αντιµετωπίζω)
Π.χ. Η κυβέρνηση αντιµετώπισε (επιτυχώς) τη νοµισµατική κρίση.
Αρχικοί χρόνοι: αντιµετωπίζω, αντιµετώπιζα, θα αντιµετωπίζω, θα αντιµετωπίσω,
αντιµετώπισα, έχω αντιµετωπίσει, είχα αντιµετωπίσει, θα έχω αντιµετωπίσει

•

Να βεβαιωθείτε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
παθητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (βεβαιώνοµαι)
Π.χ. Ο µάρτυρας βεβαίωσε τις καταγγελίες.
Αρχικοί χρόνοι: βεβαιώνοµαι, βεβαιωνόµουν, θα βεβαιώνοµαι, θα βεβαιωθώ,
βεβαιώθηκα, έχω βεβαιωθεί, είχα βεβαιωθεί, θα έχω βεβαιωθεί

•

•

Ιδανική: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (ιδανικός-ήό)
Π.χ. ∆εν υπάρχει ιδανική δουλειά.
Κλίση:
ιδανικός
ιδανικού
ιδανικό
ιδανικέ

ιδανική
ιδανικής
ιδανική
ιδανική

ιδανικό
ιδανικού
ιδανικό
ιδανικό

ιδανικοί
ιδανικών
ιδανικούς
ιδανικοί

ιδανικές
ιδανικών
ιδανικές
ιδανικές

ιδανικά
ιδανικών
ιδανικά
ιδανικά

Να κατανείµετε: ρήµα, έγκλισης υποτακτικής, χρόνου αορίστου, φωνής
ενεργητικής, προσώπου β΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (κατανέµω)
Π.χ. Κατανέµω το ποσό του δανείου σε έξι ετήσιες δόσεις.
Αρχικοί χρόνοι: κατανέµω, θα κατανέµω, θα κατανείµω, κατένειµα, έχω κατανείµει,
είχα κατανείµει, θα έχω κατανείµει

•

Έµµεσα: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. Θα σας στείλω έµµεσα τα έγγραφα.

•

Περιουσία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
περιουσία, -ας)
Π.χ. Πούλησε όλη την κινητή περιουσία του.
Κλίση:
η περιουσία
της περιουσίας
την περιουσία
περιουσία

οι περιουσίες
των περιουσιών
τις περιουσίες
περιουσίες
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1. Ο κ. Νικολάου ξεκινάει µόλις τώρα τις επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο.
2. Η τιµή των µετοχών δεν µεταβάλλεται ποτέ.
3. Οι επενδύσεις σε µετοχές αποφέρουν χαµηλότερα κέρδη σε σύγκριση µε τους
λογαριασµούς ταµιευτηρίου.
4. Είναι καλύτερο να µην επενδύει κανείς χρήµατα, που µπορεί να χρειαστεί στο
άµεσο µέλλον.
5. Η επένδυση σε αµοιβαία κεφάλαια σηµαίνει επένδυση σε περισσότερες διαφορετικές
µετοχές.

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Ο κ. Νικολάου συµβουλεύεται τον κ. Ιωαννίδη για πιο .................... επενδύσεις.
α) επισφαλείς
β) αποδοτικές
γ) ασύµφορες
2. Αν µια εταιρεία πετυχαίνει, είναι πιθανή η .................... της τιµής των µετοχών της.
α) άνοδος
β) σταθεροποίηση
γ) µείωση
3. Οι µετοχές εκδίδονται από .................... .
α) το χρηµατιστήριο β) την κυβέρνηση

γ) µια ανώνυµη εταιρεία

4. Οι επενδύσεις στο Χρηµατιστήριο αποτελούν πάντα .................... .
α) µια ευκαιρία
β) µια ασφάλεια
γ) ένα ρίσκο
5. Αν θέλει κανείς να κατανείµει τον κίνδυνο, καλύτερα να .................... το
χαρτοφυλάκιό του.
α) διαφοροποιήσει
β) χρησιµοποιήσει
γ) µεταποιήσει
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Προσωπικές αντωνυµίες
Οι προσωπικές αντωνυµίες φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου, δηλαδή,
το πρόσωπο ή πρόσωπα που µιλάει / µιλάνε (πρώτο πρόσωπο), το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα στα οποία µιλάµε (δεύτερο πρόσωπο) και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα για τα
οποία µιλάµε (τρίτο πρόσωπο). Οι προσωπικές αντωνυµίες χρησιµοποιούνται αντί για τα
ονόµατα και χρησιµεύουν ως αντικείµενα ρήµατος (άµεσο ή έµµεσο):
• άµεσο αντικείµενο (αιτιατική πτώση)
Είδα το Γιάννη στο σπίτι του ⇒ τον είδα στο σπίτι του
• έµµεσο αντικείµενο (γενική πτώση)
Έδωσα την εφηµερίδα στο Γιάννη ⇒ του έδωσα την εφηµερίδα
Εκτός από τους κανονικούς ή αδυνάτους τύπους υπάρχουν οι δυνατοί ή
εµφατικοί τύποι. Οι αδύνατοι τύποι όµως χρησιµοποιούνται πολύ πιο συχνά από τους
δυνατούς. Οι εµφατικοί τύποι της προσωπικής αντωνυµίας χρησιµοποιούνται για
έµφαση, για αντιδιαστολή ή µε πρόθεση.
Π.χ.
έµφαση
αντιδιαστολή
πρόθεση
Εσένα πώς σε λένε; Εσένα γνωρίζω, όχι τους άλλους. Το δώρο είναι για σένα.
Οι εµφατικοί τύποι δεν έχουν ορισµένη θέση σχετικά µε το ρήµα:
εγώ δεν το ξέρω
δεν το ξέρω εγώ
Αντίθετα, οι αδύνατοι τύποι χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά πριν από το ρήµα, εκτός
από τις περιπτώσεις που έχουµε προστακτική ή µετοχή, όπου η αντωνυµία ακολουθεί
το ρήµα.
Μου είπε τι θέλει.
αλλά
Πες µου τι θέλεις.
Λέγοντάς µου τι θέλεις, θα είσαι πιο ήσυχος.

α΄ πρόσωπο

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική
ονοµαστική
πληθυντικός γενική
αιτιατική
κλητική
ενικός

δυνατοί τύποι
εγώ
εµένα
εµένα*
--εµείς
εµάς
εµάς*
---

αδύνατοι τύποι
--µου
µε
----µας
µας
---
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β΄ πρόσωπο

ενικός

πληθυντικός

δυνατοί τύποι
εσύ
εσένα
εσένα*
εσύ
εσείς
εσάς
εσάς*
εσείς

ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική
ονοµαστική
γενική
αιτιατική
κλητική

αδύνατοι τύποι
--σου
σε
----σας
σας
---

* Οι δυνατοί τύποι της αιτιατικής του α΄ και β΄ προσώπου χάνουν το αρχικό φωνήεν
όταν προηγούνται οι προθέσεις από ή για: π.χ. για σένα, από µένα.

γ΄ πρόσωπο

ενικός

ονοµαστική
γενική
αιτιατική

ονοµαστική
πληθυντικός γενική
αιτιατική

δυνατοί τύποι
αυτός
αυτή
αυτού
αυτής
αυτό(ν)
αυτή(ν)

αυτό
αυτού
αυτό

αδύνατοι τύποι
τος
τη
το
του
της
του
τον
τη(ν)
το

αυτοί
αυτών
αυτούς

αυτά
αυτών
αυτά

τοι
τους
τους

αυτοί
αυτών
αυτές

τες
τις/τες*
τους

τα
τους
τα

* Ο θηλυκός τύπος τες χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις στις οποίες έχουµε µετοχή ή
προστακτική, ύστερα από το ρήµα:
είδες τις φίλες µου; -όχι, δεν τις είδα.
αλλά
φέρε µου τες! ακούγοντάς τες!

Κτητικές Αντωνυµίες
Οι κτητικές αντωνυµίες φανερώνουν σε ποιον ανήκει κάτι. Οι µη εµφατικοί ή οι
κανονικοί τύποι της κτητικής αντωνυµίας είναι οι αδύνατοι τύποι της προσωπικής
αντωνυµίας στη γενική πτώση. Εκείνοι όµως συνάπτονται µε ρήµατα, ενώ οι κτητικές
αντωνυµίες προσδιορίζουν ονόµατα.

το σπίτι

µου
σου
του/ της /του
µας
σας
τους
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Άλλες χρήσεις της κτητικής αντωνυµίας είναι:
•

κανένας / µόνος / όλος + κτητική αντωνυµία
∆εν το ήξερε κανένας σας;
Χτες πήγα στο θέατρο µόνος µου.
Όλοι τους ήρθανε.

•

απόλυτο αριθµητικό + κτητική αντωνυµία
Έφυγαν οι τρεις τους.

•

επίρρηµα + κτητική αντωνυµία
Ήταν δίπλα µου.

•

επιφώνηµα + κτητική αντωνυµία
Περαστικά σου!

Οι εµφατικοί τύποι της κτητικής αντωνυµίας είναι περιφραστικοί και σχηµατίζονται µε
το επίθετο δικός-ή-ό. Χρησιµοποιούνται για έµφαση ή για αντιδιαστολή:
α΄ πρόσωπο: δικός µου, δική µου, δικό µου
δικός µας, δική µας, δικό µας
β΄ πρόσωπο: δικός σου, δική σου, δικό σου
δικός σας, δική σας, δικό σας
γ΄ πρόσωπο: δικός του/ της, δική του/ της, δικό του/ της
δικός τους, δική τους, δικό τους
Π.χ.

Το δικό σου σπίτι είναι πολύ µεγάλο.
Πάµε στο σπίτι της ή στο δικό σου.
Θέλεις το βιβλίο τους; -Όχι, θέλω το δικό σας.
Τα τετράδια αυτά είναι δικά σου. Τα δικά µου είναι µπλε.

∆εικτικές Αντωνυµίες
Τις δεικτικές αντωνυµίες τις χρησιµοποιούµε για να δείξουµε κάτι που είναι κοντά ή που
αναφέραµε πριν (αυτός, αυτή, αυτό), που είναι πολύ κοντά (τούτος, τούτη, τούτο)
ή είναι µακριά (εκείνος, εκείνη, εκείνο). Την αντωνυµία τέτοιος, τέτοια, τέτοιο τη
µεταχειριζόµαστε για να εκφράσουµε ποιότητα και την τόσος, τόση, τόσο για να
δείξουµε ποσότητα.
Π.χ.

Ποιος είναι αυτός ο άντρας;
Τούτο εδώ είναι το σπίτι µου.
Εκείνο το χρόνο µείναµε στο χωριό.
Έχει τόσα χρήµατα που δεν δουλεύει.
Θέλω µια τέτοια τσάντα.
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Ασκήσεις
1. Αντικαταστήστε τις υπογραµµισµένες λέξεις µε τον κατάλληλο τύπο της προσωπικής
αντωνυµίας:
1. Αγόρασε στα παιδιά τα παιχνίδια, παρακαλώ!
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Χτες είπα στον πατέρα µου τα νέα.
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Έµαθα τι έγινε διαβάζοντας τις εφηµερίδες.
………………………………………………………………………………………………………………………
4. ∆ώσατε της Μαρίας το δώρο;
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Οι γονείς µου ακόµα δεν είδαν τον Κώστα και την Ελένη.
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Επιλέξτε τη σωστή αντωνυµία:
τους, µας, σου, σας, σε, το δικό µου, τα, εσένα
1. Μπράβο ………………… ! Πέρασες τις εξετάσεις µε τους καλύτερους βαθµούς!
2. Αν το τηλέφωνο ………………… είναι χαλασµένο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
………………… .
3. ………………… σε γνωρίζω από χρόνια και εποµένως ………………… ξέρω πολύ καλά.
4. -Είδες τα παιδιά; -Όχι, δεν ………………… είδα. Στο σπίτι ………………… δεν βρήκα
κανέναν.
5. Όλοι ………………… µείναµε στο σπίτι, για να ξεκουραστούµε.

3. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό τύπο των δεικτικών αντωνυµιών:
αυτός, εκείνος, τόσος, τούτος, τέτοιος

1.
2.
3.
4.
5.

Μη µου µιλάς µε ………………… λόγια.
………………… την εποχή δεν είχαµε έρθει ακόµα στην Ελλάδα.
Πέρασαν ………………… χρόνια, που δεν σε γνώρισα.
………………… εδώ είναι ο καθηγητής µας.
∆εν ξέρω ………………… την γυναίκα. Ποια είναι;

157

Επιχειρηµατικά ελληνικά

Ενότητα 8 - Χρηµατιστήριο

ΜΕΡΟΣ Β΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

1. Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
έκλεισε µε απώλειες µετά την πρώτη
συνεδρίαση του µήνα. Ο Γενικός ∆είκτης
έκλεισε στις 1920,3 µονάδες µε πτώση
1,97%. Ο όγκος των συναλλαγών
διαµορφώθηκε στα 90 εκατοµµύρια ευρώ.
Συνολικά, διαπραγµατεύτηκαν 370 τίτλοι,
η πλειοψηφία των οποίων (146)
υποχώρησε, έναντι 104 που ενισχύθηκαν,
και 120 παρέµειναν αµετάβλητοι. Το
γενικό οικονοµικό και πολιτικό κλίµα και η
πορεία των επιτοκίων είναι οι παράγοντες,
που οδήγησαν σε τέτοια πτώση της αξίας
των µετοχών.

2. Βασικοί κανόνες για τους νέους επενδυτές
Ο επενδυτής, που ασχολείται για πρώτη
φορά µε το Χρηµατιστήριο -και τούτο
συνήθως
συµβαίνει
όταν
η
χρηµατιστηριακή
αγορά
ανεβαίνει
έντονα- πρέπει να έχει προσγειωµένες
προσδοκίες:
το
κυνήγι
του
βραχυπρόθεσµου κέρδους είναι µία
απατηλή υπόθεση. Περισσότερο απ' όλα,
πρέπει να γνωρίζει τι πραγµατικά είναι και
πώς λειτουργεί η χρηµατιστηριακή αγορά.
Ελάχιστοι ξέρουν τι ακριβώς παράγουν οι εταιρείες, στις οποίες είναι µέτοχοι, την
παρελθούσα πορεία της τιµής των µετοχών τους ή τις προβλέψεις για την πορεία
τους στο µέλλον. Για αυτό το λόγο, ο επενδυτής πρέπει να είναι αποφασισµένος, πέρα
από τα χρήµατά του, να επενδύσει και µέρος από το χρόνο του. Παράλληλα, πρέπει να
µάθει να είναι υποµονετικός, πειθαρχηµένος και να έχει συγκεκριµένους στόχους.

Ειδικό Λεξιλόγιο
•

Πτωτική (-ός-ή-ό) τάση, -εις: αρνητική, µειωµένη πορεία οικονοµικών µεγεθών.
Π.χ. Εµφανίστηκαν πτωτικές τάσεις στο Χρηµατιστήριο.

•

Απώλεια, -ες: χάσιµο, αφανισµός, στέρηση πράγµατος που είχε κανείς στην
κατοχή του.
Π.χ. Τις µεγαλύτερες απώλειες σηµείωσαν οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών.
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•

∆είκτης, -ες: καθεµία από τις στατιστικές αξίες που δίνουν µια ένδειξη για την
κατάσταση της οικονοµίας.
Π.χ. Ο καλός επενδυτής πρέπει να παρακολουθεί τακτικά τις µεταβολές των
δεικτών.

•

Μονάδα, -ες: ποσότητα ή µέγεθος που χρησιµοποιείται ως κοινό µέτρο όλων των
άλλων οµοειδών ποσοτήτων ή µεγεθών.
Π.χ. Ο γενικός δείκτης υποχώρησε στις 84,18 µονάδες.

•

Πτώση, -εις: ραγδαία µείωση της τιµής των µετοχών.
Π.χ. Το Χρηµατιστήριο έκλεισε µε µεγάλες πτώσεις.

•

Αµετάβλητος-η-ο: αναλλοίωτος, µετοχή χωρίς µεταβολές στην αξία της.
Π.χ. Οι µετοχές της εταιρίας µας παρέµειναν αµετάβλητες στην πρώτη συνεδρίαση
της εβδοµάδας.

•

Χρηµατιστηριακή (-ός-ή-ό) αγορά, -ές: χρηµατιστήριο.
Π.χ. Πρέπει να παρακολουθήσετε την πορεία της χρηµατιστηριακής αγοράς.

•

Βραχυπρόθεσµος-η-ο: που έχει σύντοµο χρονικό διάστηµα, που λήγει ύστερα
από σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Π.χ. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης αυτού του έργου είναι βραχυπρόθεσµος.

•

Παράγω: κατασκευάζω βιοµηχανικό προϊόν ή κάνω έργο.
Π.χ. Αυτή η εταιρεία παράγει ηλεκτρονικές συσκευές.

•

Μέτοχος, -οι: αυτός που έχει µετοχές µιας εταιρείας.
Π.χ. Τα κέρδη διανέµονται στους µετόχους.

•

Πρόβλεψη, -εις: πρόνοια για το µέλλον ή για µελλοντική εξέλιξη.
Π.χ. Η κυβέρνηση υποβάθµισε τις προβλέψεις της για την οικονοµική ανάπτυξη.

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε, φτιάχνοντας ζευγάρια λέξεων, που να ταιριάζουν νοηµατικά:
1.
2.
3.
4.
5.

χρηµατιστηριακή
ανοδική
όγκος
τιµή
χρηµατιστηριακό

µετοχών
κραχ
αγορά
τάση
συναλλαγών
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2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη σε κάθε πρόταση:
υποµονετικός, δείκτες, συνεδρίαση, πτώση, πρόβλεψη

1. Οι .................... Dow Jones και Nasdaq έκλεισαν µε πτώση 0,44%.
2. ∆εν ήθελαν να κάνουν καµία .......................... για την αυριανή συνάντηση.
3. Η ...................... της αξίας µιας µετοχής µπορεί να οφείλεται στις ζηµιές της
εταιρείας.
4. Στο σύνολο των ............................ ο τζίρος παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα.
5. Σε µία καθοδική περίοδο του Χρηµατιστηρίου ο καλός επενδυτής πρέπει να είναι
........................….

Γενικό Λεξιλόγιο
•

Επικράτησαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄ (επικρατώ)
Π.χ. Τελικά επικράτησε η ποδοσφαιρική οµάδα της πόλης µας έναντι της
γερµανικής, µετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα.
Αρχικοί χρόνοι: επικρατώ, επικρατούσα, θα επικρατώ, θα επικρατήσω, επικράτησα,
έχω επικρατήσει, είχα επικρατήσει, θα έχω επικρατήσει
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•

Όγκος: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (ο
όγκος, -ου)
Π.χ. Η ντουλάπα είναι ελαφριά, αλλά δυσκίνητη λόγω του µεγάλου όγκου της.
Κλίση:
ο όγκος
του όγκου
τον όγκο
όγκε

•

Ενότητα 8 - Χρηµατιστήριο

οι όγκοι
των όγκων
τους όγκους
όγκοι

∆ιαµορφώθηκε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄ (διαµορφώνοµαι)
Π.χ. O δήµαρχος διαµόρφωσε το χώρο της παλιάς αποθήκης σε πάρκο.
Αρχικοί χρόνοι: διαµορφώνοµαι, διαµορφωνόµουν, θα διαµορφώνοµαι, θα
διαµορφωθώ, διαµορφώθηκα, έχω διαµορφωθεί, είχα διαµορφωθεί, θα έχω
διαµορφωθεί

•

Συνολικά: επίρρηµα ποσοτικό.
Π.χ. Συνολικά, τα έξοδα όλων των ηµερών ήταν πάρα πολλά.

•

Πλειοψηφία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(η πλειοψηφία, -ας)
Π.χ. Η πλειοψηφία της τάξης συµφώνησε να συµµετάσχει στην εκδροµή.
Κλίση:
η πλειοψηφία
της πλειοψηφίας
την πλειοψηφία
πλειοψηφία

•

οι πλειοψηφίες
των πλειοψηφιών
τις πλειοψηφίες
πλειοψηφίες

Υποχώρησε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής ενεργητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας β΄ (υποχωρώ)
Π.χ. Υποχώρησε η στέγη κάτω από το βάρος του χιονιού.
Αρχικοί χρόνοι: υποχωρώ, υποχωρούσα, θα υποχωρώ, θα
υποχώρησα, έχω υποχωρήσει, είχα υποχωρήσει, θα έχω υποχωρήσει

•

υποχωρήσω,

Ενισχύθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (ενισχύοµαι)
Π.χ. Η κυβέρνηση ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάµεις της χώρας.
Αρχικοί χρόνοι: ενισχύοµαι, ενισχυόµουν, θα ενισχύοµαι, θα ενισχυθώ, ενισχύθηκα,
έχω ενισχυθεί, είχα ενισχυθεί, θα έχω ενισχυθεί

•

Έντονα: επίρρηµα τροπικό
Π.χ. ∆ιαµαρτυρήθηκε έντονα.

•

Προσγειωµένες: µετοχή, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (προσγειώνοµαι)
Π.χ. Οι φιλοδοξίες του είναι προσγειωµένες στην πραγµατικότητα.
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•

Κλίση:
προσγειωµένος
προσγειωµένου
προσγειωµένο
προσγειωµένε

προσγειωµένη
προσγειωµένης
προσγειωµένη
προσγειωµένη

προσγειωµένο
προσγειωµένου
προσγειωµένο
προσγειωµένο

προσγειωµένοι
προσγειωµένων
προσγειωµένους
προσγειωµένοι

προσγειωµένες
προσγειωµένων
προσγειωµένες
προσγειωµένες

προσγειωµένα
προσγειωµένων
προσγειωµένα
προσγειωµένα

Προσδοκίες: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (η προσδοκία, -ας)
Π.χ. Κανείς δεν επενδύει χρήµατα χωρίς την προσδοκία κέρδους.
Κλίση:
η προσδοκία
της προσδοκίας
την προσδοκία
προσδοκία

•

•
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οι προσδοκίες
των προσδοκιών
τις προσδοκίες
προσδοκίες

Απατηλή: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(απατηλός-ή-ό)
Π.χ. Tην ξεγέλασε µε απατηλές υποσχέσεις.
Κλίση:
απατηλός
απατηλού
απατηλό
απατηλέ

απατηλή
απατηλής
απατηλή
απατηλή

απατηλό
απατηλού
απατηλό
απατηλό

απατηλοί
απατηλών
απατηλούς
απατηλοί

απατηλές
απατηλών
απατηλές
απατηλές

απατηλά
απατηλών
απατηλά
απατηλά

Αποφασισµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής, χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (αποφασίζοµαι)
Π.χ. Είναι αποφασισµένος για όλα, να κάνει ή να υποστεί οτιδήποτε.
Κλίση:
αποφασισµένος
αποφασισµένου
αποφασισµένο
αποφασισµένε

αποφασισµένη
αποφασισµένης
αποφασισµένη
αποφασισµένη

αποφασισµένο
αποφασισµένου
αποφασισµένο
αποφασισµένο

αποφασισµένοι
αποφασισµένων
αποφασισµένους
αποφασισµένοι

αποφασισµένες
αποφασισµένων
αποφασισµένες
αποφασισµένες

αποφασισµένα
αποφασισµένων
αποφασισµένα
αποφασισµένα
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Υποµονετικός: επίθετο, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(υποµονετικός-ή-ό)
Π.χ. Ο Γιώργος δεν είναι υποµονετικός. Θέλει όλα να γίνονται γρήγορα.
Κλίση:
υποµονετικός
υποµονετικού
υποµονετικό
υποµονετικέ

υποµονετική
υποµονετικής
υποµονετική
υποµονετική

υποµονετικό
υποµονετικού
υποµονετικό
υποµονετικό

υποµονετικοί
υποµονετικών
υποµονετικούς
υποµονετικοί

υποµονετικές
υποµονετικών
υποµονετικές
υποµονετικές

υποµονετικά
υποµονετικών
υποµονετικά
υποµονετικά

Πειθαρχηµένος: µετοχή, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής,
χρόνου παρακειµένου, φωνής παθητικής, συζυγίας α΄ (πειθαρχώ)
Π.χ. Η συµπεριφορά του είναι πειθαρχηµένη
Κλίση:
πειθαρχηµένος
πειθαρχηµένου
πειθαρχηµένο
πειθαρχηµένε

πειθαρχηµένη
πειθαρχηµένης
πειθαρχηµένη
πειθαρχηµένη

πειθαρχηµένο
πειθαρχηµένου
πειθαρχηµένο
πειθαρχηµένο

πειθαρχηµένοι
πειθαρχηµένων
πειθαρχηµένους
πειθαρχηµένοι

πειθαρχηµένες
πειθαρχηµένων
πειθαρχηµένες
πειθαρχηµένες

πειθαρχηµένα
πειθαρχηµένων
πειθαρχηµένα
πειθαρχηµένα

Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σηµειώστε τις σωστές προτάσεις µε Σ και τις λάθος µε Λ:
1.
2.
3.
4.
5.

Το ΧΑΑ έκλεισε κατά την πρώτη συνεδρίαση µε ανοδικές τάσεις.
Η εξέλιξη των επιτοκίων µπορεί να επηρεάζει την πορεία της αξίας των µετοχών.
Η επένδυση στο Χρηµατιστήριο αφορά µια επένδυση γρήγορου πλουτισµού.
Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον κλάδο της εταιρείας, στην οποία συµµετέχουν.
Η παρακολούθηση των χρηµατιστηριακών αγορών απαιτεί γνώσεις και χρόνο.
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2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση για κάθε πρόταση:
1. Από τους 370 τίτλους που κινήθηκαν, 146 ήταν ............ .
α) σταθεροί
β) ανοδικοί
γ) καθοδικοί
2. 120 τίτλοι ............ .
α) δεν µεταβάλλονται

β) µεταβάλλονται συνεχώς

γ) ανέβηκαν

3. Όταν το Χρηµατιστήριο ανεβαίνει έντονα ............ .
α) οι επιχειρήσεις έχουν ζηµιές.
β) αυξάνει ο αριθµός των νέων επενδυτών.
γ) ο όγκος των συναλλαγών διαµορφώνεται στα 90 εκατοµµύρια ευρώ.
4. Οι προσδοκίες του επενδυτή πρέπει να είναι ............ .
α) έντονες
β) ρεαλιστικές
γ) θετικές
5. Ο επενδυτής πρέπει ............ .
α) να πουλήσει τις µετοχές του πολύ γρήγορα.
β) να επενδύσει µεγάλα κεφάλαια.
γ) να κάνει υποµονή.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ειδικές προτάσεις
Οι ειδικοί σύνδεσµοι είναι πως, ότι, που και εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις, οι
οποίες λέγονται ειδικές ή συµπληρωµατικές, γιατί χρησιµοποιούνται ως
συµπληρώµατα της έννοιας του ρήµατος.
Μια ειδική πρόταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υποκείµενο, αντικείµενο ή
επεξήγηση.
Π.χ.
• υποκείµενο
Φαίνεται ότι / πως δεν θέλει να έρθει µαζί µας.
• αντικείµενο
∆εν ήξερα ότι / πως δεν θα έρθει.
• επεξήγηση
Τελικά κατάλαβα αυτό, ότι δεν θα έρθει ποτέ.
Οι σύνδεσµοι πως / ότι συµπληρώνουν:
• Λεκτικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του λέω (λέω, πείθω,
οµολογώ, ισχυρίζοµαι κλπ.)
• ∆εικτικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του δείχνω (δείχνω,
δηλώνω, φανερώνω κλπ.)
• Αισθητικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του αισθάνοµαι
(αισθάνοµαι, νιώθω, ακούω, βλέπω, καταλαβαίνω κλπ.)
• Γνωστικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του γνωρίζω
(γνωρίζω, ξέρω, µαθαίνω κλπ.)
• ∆οξαστικά ρήµατα, δηλαδή τα ρήµατα που έχουν τη σηµασία του νοµίζω
(νοµίζω, ελπίζω, σκέπτοµαι, πιστεύω κλπ.)
Ο σύνδεσµος που συµπληρώνει ρήµατα που δηλώνουν ψυχική διάθεση, όπως
λυπάµαι, φοβάµαι, χαίροµαι, θυµώνω, µετανιώνω ή εκφράσεις, όπως είναι
κρίµα, είναι κακό, είναι σωστό κλπ.
Π.χ. Λυπάµαι που δεν σε είδα χτες στο πάρτι.

Αιτιολογικές προτάσεις
Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται µε τους αιτιολογικούς συνδέσµους και
φανερώνουν την αιτία για την οποία γίνεται κάτι. Οι αιτιολογικοί σύνδεσµοι είναι γιατί,
επειδή, διότι, αφού, µια και κ.ά.
Π.χ.

Έµεινα στο σπίτι γιατί / επειδή έβρεξε πολύ.
Αφού δεν ήξερε το δρόµο, δεν πήγε.
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Χρονικές προτάσεις
Οι χρονικές προτάσεις εισάγονται µε τους χρονικούς συνδέσµους και προσδιορίζουν
χρονικά την κυρία πρόταση. Η χρονική πρόταση µπορεί να δηλώνει αν η πράξη γίνεται
συγχρόνως µε την πράξη της κύριας πρότασης, αν προηγείται ή αν ακολουθεί.
Π.χ.
• Σύγχρονο

Ενώ πηγαίνει στη δουλειά του, τραγουδάει.
•

Προτερόχρονο

Όταν τέλειωσε τη δουλειά του, γύρισε σπίτι.
•

Υστερόχρονο

Πριν να φύγει, πήρε τηλέφωνο τον φίλο του.
Οι χρονικοί σύνδεσµοι είναι όταν, αφού, πριν, προτού, µόλις, ενώ, όποτε κ.ά.

Ασκήσεις

1. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό ειδικό σύνδεσµο:
πως / ότι, που
1.
2.
3.
4.
5.

Νοµίζω ……… θα βρέξει αύριο.
Φοβάµαι ……… θα αποτύχω στις εξετάσεις.
Θύµωσα ……… µου µίλησε τόσο άσχηµα.
Είναι κρίµα ……… δεν θα καταφέρεις να έρθεις.
Πιστεύω ……… θα τα πας µια χαρά στην καινούργια σου δουλειά.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε το σωστό σύνδεσµο:
µόλις, πως, που, επειδή, πριν
Η Κατερίνα άφησε το εξής µήνυµα στη Μαρία:
«Γεια σου Μαρία! Χαίροµαι πολύ .................. θα συναντηθούµε, για να περάσουµε µαζί
τις διακοπές. .................... να έρθεις στην Αθήνα, πάρε µε τηλέφωνο ......................
δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είσαι εδώ. ......................... φτάσεις, θα πάµε στο χωριό της
Ελένης. Χτες την πήρα τηλέφωνο και µου είπε ..................... µας σκέφτεται πολύ.
Λοιπόν, Μαρία µου, σε περιµένουµε σύντοµα. Πολλά φιλιά»
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
∆ώστε τους σωστούς ορισµούς και λύστε το σταυρόλεξο:
Οριζόντια:
1. Όταν χάνουµε κάποιο ποσοστό του κεφαλαίου, που επενδύουµε, µιλάµε για …
(πληθ.)
2. Το υλικό όφελος που αποφέρει µια συναλλαγή στο Χρηµατιστήριο.
3. Τίτλος, που αντιπροσωπεύει ένα τµήµα από το κεφάλαιο µιας εταιρείας και πωλείται
και αγοράζεται στο Χρηµατιστήριο.
Κάθετα:
1. Αιτιολογικός σύνδεσµος.
2. ∆ιαθέτω ένα χρηµατικό ποσό στο Χρηµατιστήριο.

2
1
1
2

3

Κρεµάλα
∆ώστε τους ορισµούς:
1. Ο χώρος όπου αγοράζονται µετοχές και οµόλογα. Χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Το σύνολο των τίτλων που έχει ένας επενδυτής στην κατοχή του.
Χ___________
3. Χρηµατικό ποσό για επένδυση. Κ _ _ _ _ _ _ _
4. Αυτός που έχει µακρά προθεσµία λήξεως. Μ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5. Ανταλλαγή προϊόντων ή χρήµατος. Σ _ _ _ _ _ _ _ _
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Παζλ
Επιλέξτε το σωστό:
1. Οι εταιρείες εκδίδουν µετοχές, για να αντλήσουν χρήµατα ………… τους επενδυτές.
α) παρά
β) από
γ) µε
2. Μ’ όποιον δάσκαλο καθίσεις, ………… γράµµατα θα µάθεις.
α) τέτοια
β) τόσα
γ) αυτά τα
3. Η ζωή έχει ………… κανόνες.
α) τις δικές της
β) τους δικούς του

γ) τους δικούς της

4. Είναι κρίµα ………… δεν ήρθες στο πάρτι.
α) πως
β) που
γ) ότι
5. Τηλεφώνησε ………… γιατί εγώ δεν ήµουν στο σπίτι.
α) σ’ εσένα
β) εσένα
γ) σε
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